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Alla PANICI

Abstract:  

The article highlights the aspects of the 
role and importance of the implementation 
of  the New Information Technologies in 
libraries, which applies not only in the 
automation and computerization of routine 
processes in the libraries, but also for the 
organization of processes of information 
and communication at an advanced level.

Organizarea informaţiei în 
contextul noilor tehnologii 

informaţionale 
„Bibliotecile şi serviciile de informare 

servesc societăţii prin prezervarea memoriei, 
sprijinirea dezvoltării, educaţiei şi cercetării, 
susţinerea consensului internaţional şi al 
bunăstării comunităţii”

Manifestul IFLA pentru statistică 
de bibliotecă, 16-18 noiembrie, 2011

Organizarea informaţiei în biblioteca 
modernă poate fi  realizată numai în condi-
ţiile informatizării  bibliotecii, care, cu certi-
tudine, este și unul din elementele esenţiale 
ale informatizării societăţii. Informatizarea 
bibliotecilor reprezintă procesul creării și 
dezvoltării unor sisteme, raportate la o  in-
frastructură aptă de  prestare a serviciilor 
informaţionale calitative, proces complex, 
care poate fi  divizat convenţional în 3 gru-
puri mari de activităţi, destinate sistemati-
zării informaţiei, depozitate în bibliotecă:

1. implementarea şi exploatarea sistemu-
lui informaţional-bibliotecar automatizat; 

2. crearea resurselor informaţionale;
3. organizarea accesului la resursele 

informaţionale.
În Dicţionarul explicativ al limbii române 

un sistem reprezintă un ansamblu de el-
emente (principii, reguli, forţe etc.) depen-
dente între ele şi formând un tot organizat, 
care pune ordine într-un domeniu de gân-
dire teoretică, reglementează clasifi carea 
materialului într-un domeniu de ştiinţe ale 
naturii sau face ca o activitate practică să 
funcţioneze potrivit scopului urmărit.

Ordonarea informaţiilor în biblioteca 
contemporană este realizabilă prin interme-
diul a trei tipuri de sisteme: informaţional, 
informatic, bazat pe cunoştinţe.

Un sistem informaţional – este acel sistem 
de prelucrare a informaţiei care, împreună 
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cu resursele  organizaţionale asociate, cum 
sunt resursele umane, tehnice şi fi nanciare 
– furnizează şi distribuie informaţia.

Sistemul informatic – este sistemul ce 
reprezintă partea automatizată a sistemu-
lui informaţional, ce realizează prelucrarea 
datelor şi informaţiilor, folosind un sistem 
de calcul; este un ansamblu de echipamente 
(hardware) şi programe pe calculator (soft -
ware), care asigură prelucrarea datelor.

Sistemul bazat pe cunoştinţe – este parte 
a sistemului informatic, care procesează 
cunoştinţe într-o cantitate determinantă şi 
semnifi cativă.

Graţie acestor sisteme, organizarea 
informaţiilor în bibliotecă capătă urmă-
toarea confi guraţie ascendentă:

CUNOŞTINŢE
↑

INFORMAŢII
↑

DATE

DATE bibliografi ce – sunt elemente, pe 
care calculatorul electronic le acumulează şi 
le prelucrează, ca ulterior acestea să devină 
informaţii – date cu caracter de noutate 
despre un fenomen, proces sau resurse 
bibliografi ce.

INFORMAŢIA – reprezintă totalitatea 
datelor bibliografi ce şi de autoritate, stocate 
în catalogul informatizat. Este percepută 
de utilizator numai în momentul intrării în 
contact cu această informaţie

CUNOŞTINŢA – după acad. Mihai 
Drăgănescu, este informaţia cu înţeles şi 
informaţia care acţionează. Cunoştinţa 
semnifi că ceea ce este cunoscut.

Într-o altă percepţie CUNOŞTINŢELE 
sunt informaţii dobândite prin instruire 
(educaţie) şi practică (experienţă)

Modul în care datele sunt prelucrate în 
informaţii pentru a fi  obţinute cunoştinţele 
necesare au evoluat prin revoluţiile sociale 
şi istorice până la revoluţia digitală, care 
a modifi cat radical modul de organizare 

al informaţiilor în bibliotecă – s-a trecut 
de la cataloage şi colecţii tradiţionale 
la cataloage informatizate şi colecţii 
virtuale. Graţie tehnologiilor avansate de 
catalogare, ordonare şi organizare informa-
tizată a datelor, biblioteca a reuşit să se 
adapteze exigenţelor tot mai sofi sticate 
ale benefi ciarilor săi şi să ocupe o poziţie 
cheie în stocarea, crearea, organizarea, 
restaurarea, conservarea şi disponibilizarea 
informaţiilor.

Organizarea fl uxului informaţional în 
bibliotecă trebuie să asigure direcţionarea 
subordonată a informaţiilor de la sursa 
iniţială la consumator, adică către utilizato-
rul sau benefi ciarul bibliotecii. 

Raţionalizarea fl uxului informaţional 
prin utilizarea tehnologiilor noi are 
drept scop excluderea redundanţei, 
dublării informaţiei, diminuarea itine-
rarelor difuzării informaţiei de la sursa 
informaţională spre consumator şi asigu-
rarea raţională a schimbului de informaţie 
între instituţiile bibliotecare.

Fluxul informaţional de date bibliogra-
fi ce se constituie din: adrese concrete 
– sursa şi consumatorul de informaţie; 
regimul (regulamentul) de transmitere a 
informaţiei de la sursă către consumator; 
volumul informaţiei transmise.

După regimul de transmitere, informaţia 
poate fi  divizată în:

• Informaţie prestată  forţat consuma-
torului în termeni neregulamentari şi 
solicitaţi;

• Informaţie solicitată în timp: cotidiană, 
decadică, lunară, trimestrială, anuală.

Volumul informaţiei – este o caracteristică 
cantitativă, determinată cu ajutorul unităţilor 
convenţionale de informaţie  – biţi, cuvinte, 
comunicări, semne, litere, pagini etc.

Volumul informaţiei este utilizat în scopul 
determinării congestiei informaţionale a 
bazelor de date bibliografi ce pentru luarea 
deciziilor de suplimentare a acestora cu 
informaţii necesare.

Un procedeu important în organizarea 
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în bibliotecă este organizarea procesului 
tehnologic de prelucrare al informaţiei cu 
ajutorul noilor tehnologii informaţionale 
(NTI)

NTI includ:
- tehnologii noi de comunicare bazate 

pe reţele locale şi reţele distribuite de  
calculatoare;

- tehnologii noi de prelucrare a 
informaţiei în baza calculatoarelor personale 
şi locurilor de muncă specializate;

- tehnologii ce exclud hârtia în calitate 
de purtător esenţial de informaţie;

- tehnologii noi de luare a deciziilor în 
baza mijloacelor intelectului artifi cial – 
baze de cunoştinţe, sisteme expert, sisteme 
de modelare cu forme diverse de prezentare  
a situaţiilor modelate etc.

Aplicarea NTI în bibliotecă oferă 
posibilitatea realizării unor activităţi, 
caracteristice societăţii informaţionale:

• crearea bibliotecilor digitale;
• crearea cataloagelor colective sau 

corporative;
• elaborarea şi întreţinerea paginilor web 

ale instituţiilor;
• crearea şi explorarea expoziţiilor 

virtuale;
• crearea cluburilor de specialitate 

(clubul bibliotecarilor); 
• prestarea referinţelor bibliografi ce 

utilizatorilor în regim online;
• utilizarea poştei electronice (e-mailul) 

pentru informarea comunităţii, distribuirea 
informaţiilor;

• utilizarea posibilităţilor de organizare 
a discuţiilor în grupuri deschise și virtuale 
de discuţie;

• utilizarea posibilităţilor forumurilor 
de specialitate (care în mod uzual se referă 
la grupuri specifi ce sau restrânse /cu 
acces limitat) în rezolvarea problemelor și 
difi cultăţilor activităţii profesionale;

• realizarea corespondenţei scrise (bazate 
pe text) în timp real (chatul), 

• comunicarea prin voce (telefonia web) 

şi comunicarea video faţă în faţă (conferinţe 
video).

Implementarea NTI în activitatea 
instituţiilor bibliotecare urmăreşte nu 
doar scopul automatizării şi informatizării 
metodelor rutinare de prelucrare a datelor 
bibliografi ce, dar şi organizarea procesului 
informativ-comunicativ la un nivel 
performant.

Posibilităţile exclusive ale NTI sunt 
demonstrative prin funcţiile, pe care aceste 
tehnologii le întrunesc:

- prelucrarea generală a resurselor 
bibliografi ce informaţionale, verifi carea şi 
perfectarea lor;

- salvgardarea locală a resurselor 
bibliografi ce;

- asigurarea accesibilităţii maxime 
la resursele bibliografi ce fără dublarea 
acestora pe suport tradiţional de hârtie, 
lucrul colectiv şi la distanţă a bibliotecarilor 
cu aceeaşi resursă bibliografi că;

- asigurarea metodelor de comunicare 
între bibliotecari şi benefi ciarii lor, fără 
părăsirea locului consuetudinar de muncă;

- asigurarea comunicării prin poşta 
electronică;

- introducerea datelor;
- transmiterea datelor; 
- gestionarea bazelor de date;
- generarea rapoartelor de prelucrare a 

datelor;
- prelucrarea personală a datelor;
- alcătuirea, reproducerea şi multiplicarea 

poligrafi că a datelor;
- schimb de informaţii între bazele de 

date;
- administrarea resurselor;
- controlul executării proceselor automa-

tizate;
- administrarea timpului personal;
- instruirea profesională informatizată;
- servicii consultative;
- transpunerea documentelor de pe un 

purtător de informaţie pe altul;
- integrarea programelor;
- perfectarea poligrafi că a documentelor;
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- şedinţe, conferinţe online;
- contact în grup prin intermediul termi-

nalelor
În condiţiile dinamice actuale de evoluţie 

a societăţii, organizarea informaţiei în 
instituţiile bibliotecare capătă o importanţă 
strategică. În ţările în care tehnologi-
ile informaţionale moderne sunt utili-
zate la maximum în procesul ordonării 
informaţiilor, progresul tehnico-economic, 
ştiinţifi c şi cultural atinge cotele sale maxi-
me de dezvoltare. Societatea modernă este 
inimaginabilă fără utilizarea resurselor bi-
bliografi ce pe suport electronic. Trecute 
pe suport electronic şi cumulate în diferite 
sisteme informaţionale comune (cataloage 
informatizate de bibliotecă locale, cataloage 
informatizate integrate sau colective, biblio-
teci virtuale), resursele bibliografi ce capătă 
un statut nou, prin care se realizează un salt 
calitativ în producţia, păstrarea, organiza-
rea şi difuzarea informaţiilor diverse, statut 
care permite o răspândire mai efi cientă a 
resurselor informaţionale şi utilizarea lor.

Odată cu implementarea NTI în 
procesul de organizare a informaţiei, se 
modifi că esenţial şi statutul bibliotecarului 
actual – din păstrător simplu de 
documente acesta se transformă treptat 
în nod informaţional, ce are menirea să 
stabilească conexiunea dintre utilizatori 
şi lumea internaţională, apreciere făcută 
de Hans-Christoph Hobohm, profesor la 
Facultatea de Biblioteconomie şi Ştiinţa 
Informării din Potsdam, Germania, care 
afi rma acest lucru încă în 1996, la Beijing, 
la cea de-a 62-a Conferinţă Generală IFLA. 
Tot el a menţionat că bibliotecile păşesc 
într-o eră nouă, deoarece precum invenţia 
tiparului a schimbat raportul între funcţiile 
bibliotecii punând accent pe funcţia de 
disponibilizare a informaţiei în detrimentul 
celei de conservare, aşa şi noile tehnologii 
ale informaticii şi ale telecomunicaţiilor 
vor genera mutaţii importante în structura 
bibliotecilor.

În condiţiile în care sunt aplicate pe larg 

noile tehnologii informaţionale, bibliotecile 
sunt obligate să-şi coordoneze activitatea. 
Bibliotecile nu se pot izola pentru a-şi 
realiza activităţile în scopul deservirii 
comunităţilor locale. Astfel informatizarea 
fi ecărei biblioteci şi conectarea lor ulterioară 
într-o reţea unică informatizată – sunt 
procese inevitabile, dictate de realitatea 
unei societăţi informaţionale în devenire.

Actualmente dispunem de instrumente 
performante pentru ordonarea şi 
organizarea informaţiilor în spiritul noilor 
tehnologii informaţionale.

Acestea sunt: 
• soft urile integrate de bibliotecă 

ce permit realizarea tuturor proceselor 
tradiţionale de bibliotecă în regim automa-
tizat, prin exploatarea modulelor diverse, 
destinate executării tuturor activităţilor 
unei instituţii bibliotecare;

• soft urile integratoare de bibliotecă 
ce permit integrarea mai multor biblioteci 
în sisteme informaţionale unitare după 
modelul cataloagelor colective tradiţionale, 
doar că primele au avantajul unui regim de 
acces informatizat pentru un spectru larg 
de utilizatori.

Treptat, activitatea de ordonare 
tradiţională a informaţiilor în bibliotecă a 
fost înlocuită  cu activităţi, destinate trecerii 
către o activitate de ordonare a informaţiilor 
în sistem  informatizat. Informatiza-
rea proceselor de organizare a colecţiilor 
de bibliotecă s-a realizat atunci când  au 
apărut formatele de înregistrare, utilizate, 
mai ales, ca formate de schimb. Transferul 
şi stocarea volumului de informaţii existent 
în biblioteci în bazele de date, conform re-
gulilor impuse de formatele de înregistrare, 
care au drept suport regulile de catalogare 
şi alte standarde referitoare la folosirea di-
verselor coduri, se dovedeşte a fi  mult mai 
productivă şi efi cientă.

Prin anii ‘60 ai secolului al XX-lea, au 
început să apară formate de tip MARC 
(Machine-Readable Cataloging). Urmează 
îmbunătăţirea permanentă a formatelor 
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ameliorării continue pentru ca acestea să 
corespundă la maximum exigenţelor pro-
cesului schimbului de date, pentru care, 
de fapt, au fost iniţiate, precum şi pentru 
satisfacerea necesităţilor de informare ale 
clienţilor bazelor de date. În cadrul IFLA 
(International Federation of Library As-
sociations and Institutions), au fost create 
grupuri speciale de lucru, care analizau şi 
studiau problemele cu care se confruntau 
primele formate de tip MARC - MARC I si 
MARC II. Grupurile au ajuns la concluzia 
că trebuie să existe un format de înregis-
trare unic, internaţional. Ca urmare, a fost 
creat şi publicat formatul UNIMARC Bi-
bliografi c, în care au fost concentrate toate 
elementele caracteristice unei înregistrări 
bibliografi ce, determinate până la acel mo-
ment, destinate identifi cării corecte şi coe-
rente a unei resurse bibliografi ce concrete. 
În acelaşi timp, specialiştii, preocupaţi de 
formatul de catalogare informatizată, au 
ajuns la concluzia că există informaţii speci-
fi ce şi utile pentru benefi ciari din diferite 
ţări, care nu se înscriu în matricea descrier-
ilor bibliografi ce, corespunzătoare forma-
tului universal elaborat de IFLA.  Astfel, s-a 
ajuns la construirea unor formate proprii 
care au permis facilitarea proceselor descri-
erii bibliografi ce proprii, dar axate obliga-
toriu pe opţiunile formatului UNIMARC. 

Au apărut în baza Formatului UNI-
MARC:

 UKMARC - Anglia
 INTERMARC - Franţa
 USMARC, în prezent MARC21 - 

Statele Unite ale Americii
 ROMARC - România
 IBERMARC – Spania, etc.

În prezent sunt cunoscute câteva ca-
tegorii de formate de înregistrare. Cele mai 
răspândite sunt formatele de înregistrare 
pentru:

1. date bibliografi ce, 
2. date de autoritate,
3. date referitoare la “holding”,

4. date de clasifi care,
5. date referitoare la informaţii curente 

utile comunităţii (evenimente, programe, 
utilităţi  etc.).

Dintre aceste formate mai utilizate acum 
sunt cele referitoare la datele bibliografi ce şi 
la datele de autoritate.

Foarte puţin şi incomplet sunt dezvoltate 
formatele referitoare la “holding” deoarece, 
datele, proprii acestor formate,  sunt mult 
prea specifi ce resurselor şi activităţilor la 
care fac referire.

Pentru formatele referitoare la sisteme 
de clasifi care, utilizate în codifi carea su-
biectelor tratate de resurse, este caracteristică 
nefi nalizarea lor, deoarece din conside-
rentul, că ele trebuie să includă referinţe la 
toate sistemele de clasifi care şi să deţină o 
legătură coerentă şi cu sistemele care aplică 
vedete de subiect bazate pe diverse tezau-
re, vocabulare controlate etc., acestea sunt 
foarte difi cil de realizat.

Formatele care includ date referitoare 
la informaţii curente utile comunităţii sunt 
dezvoltate până în prezent numai în cadrul 
formatului MARC21.

Procesul de organizare al informaţiilor 
prin utilizarea tehnologiilor noi, indicate 
anterior, a început în Republica Moldova 
în anii ‘90 ai sec. trecut. Primul soft ware de 
bibliotecă, utilizat în bibliotecile noastre,  
era o categorie de soft ware desktop 
application, foarte primitiv: absmarc, 
destinat doar acumulării sau depozitării 
datelor de holding şi datelor bibliografi ce în 
diviziuni separate ale Bibliotecii, soft ware 
lipsit de modulele necesare realizării 
proceselor complexe dintr-o bibliotecă cu o 
gamă variată de activităţi: de la achiziţia şi 
prelucrarea resurselor informaţionale până 
la deservirea benefi ciarilor bibliotecii.

Abia în 1998, graţie unui grant oferit 
de Fundaţia Soros-Moldova, la noi în ţară 
a început implementarea unor soft ware 
integrate, de reţea, care permiteau realizarea 
proceselor şi activităţilor complexe din 
cadrul unei biblioteci – TinLIB, Q-Series; 
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cu indicatori textuali pentru câmpurile 
informaţionale de stocare a datelor 
bibliografi ce  în TinLIB, şi cu gen de câmpuri 
numerotate – în Q-Series, care, precum 
se presupunea, corespundeau întocmai 
câmpurilor formatelor MARC. Pentru acea 
perioadă, versiunile de soft  cu tangenţe 
la formatele MARC au fost bine-venite în 
contextul creării posibilităţilor de iniţiere a 
bazelor de date, în scopul prestării ulterioare, 
la o etapă mai avansată de implementare a 
soft urilor de reţea, a accesului la informaţiile 
necesare benefi ciarilor. Dacă până în 1991, 
când bibliotecile din Moldova au început 
implementarea unui sistem soft ware de 
bibliotecă, supranumit absmarc, elaborat 
în Rusia, era imposibilă exploatarea bazei 
de date de către benefi ciari, după 1998 
tehnologiile informaţionale au permis 
utilizatorilor să benefi cieze de rezultatele 
organizării performante a informaţiilor în 
bibliotecă şi să obţină informaţiile solicitate 
prin intermediul modulului OPAC, propriu 
soft urilor TinLIB şi Q-Series.

Imediat după acceptarea formatului 
UNIMARC în calitate de format naţional, 
în a. 2001, s-au creat toate premisele pentru 
informatizarea masivă, propriu-zisă a 
bibliotecilor din Moldova, dar numai în 
a. 2007, când a început implementarea 
sistemelor soft ware TinREAD şi SIBIMOL, 
bibliotecile din Republica Moldova au 
obţinut posibilitatea alinierii la tehnologiile 
de bibliotecă, bazate pe satndardele 
UNIMARC. 

TinREAD − http://www.slideshare.
net/tambro/prezentare-tinread este un 
sistem soft ware integrat de bibliotecă 
(ILS). Funcţionalitatea acestui sistem soft -
ware este mult mai avansată decât cea pro-
prie unui program de bibliotecă integrat 
obişnuit. Pentru defi nirea lui se poate uti-
liza noţiunea de NILS (Neo – Integrated 
Library System). Tradiţional, un simplu 
sistem soft ware integrat de bibliotecă poate 
servi drept suport pentru crearea unui me-
diu integrat complex cu funcţionalitate 

standard pentru simpli utilizatori (OPAC, 
WebOPAC) şi pentru bibliotecari (Catalo-
gare, Circulaţie, Achiziţie, Control Seriale). 
Aceste soft uri îndeplinesc în mod automat 
cerinţele unei biblioteci clasice. Bibliotecile 
moderne însă au nevoie să benefi cieze nu 
doar de integrarea propriilor departamente 
şi diviziuni dar şi să facă parte dintr-un fl ux 
de informaţie global între biblioteci sau 
alţi deţinători de informaţii. De asemenea, 
procesul continuu de îmbunătăţire a ser-
viciilor de bibliotecă necesită noi instru-
mente, o nouă funcţionalitate şi, evident, 
un nou tip de soft ware de felul SIBIMOL, 
care să aibă capacitate maximă de integrare 
informaţională a instituţiilor deţinătoare de 
un volum mare de resurse bibliografi ce. 

Soft ul TinREAD are ca suport instru-
mente ce stau la baza soft ware-lui SIBIMOL, 
astfel încât o bibliotecă, ce îşi organizează 
actualmente informaţiile cu ajutorul 
soft ware-lui TinREAD se poate integra cu 
uşurinţă în fl uxul informaţional la scară 
naţională şi internaţională.   

Soft ul SIBIMOL −  http://cc.sibimol.
bnrm.md este un sistem soft ware de inte-
grare informaţională și de servicii a siste-
melor locale de bibliotecă la nivel naţional 
și internaţional. Standardele ce servesc în 
calitate de suport pentru acest sistem admit 
schimbul de date și la nivel internaţional.

Funcţia acestui sistem este centraliza-
rea accesului la datele livrate de biblio-
tecile participante, reglementarea fl uxului 
informaţional în cadrul reţelei naţionale 
şi exercitarea rolului infrastructural prin 
furnizarea comunităţii SIBIMOL a resurse-
lor logistice şi metodologice comune.

Aceste posibilităţi vor permite in-
tegrarea bibliotecilor în spaţiul unitar 
informaţional, iar standardele care con-
stituie suportul sistemului, vor contribui 
efi cient la ordonarea corectă şi calitativă 
a informaţiilor acumulate în bibliotecă pe 
parcursul timpului în contextul noilor teh-
nologii informaţionale, chemate să simpli-
fi ce munca de investigator al benefi ciarului. 
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cilitate în reţeaua SIBIMOL, contribuind la 
confi gurarea spaţiului informaţional unitar 
în scopul satisfacerii nevoilor tuturor be-
nefi ciarilor, indiferent de locul în care se 
afl ă sau complexitatea necesităţilor de in-

formare ale acestora.
Prin activitatea lor bibliotecile continuă 

să-şi menţină poziţiile prioritare în  procesul 
construirii unei comunităţi internaţionale 
specializate şi în depăşirea barierelor de 
orice fel din calea accesului la informaţie.
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